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Motto-ul Sodick
"Creați, implementați
și depășiți dificultățile"
Bazat pe mentalitatea "de a ajuta la dezvoltarea produselor clienților",
Sodick a ascultat intotdeauna cerințele clienților, indiferent de tipul
acestora, depășind orice problemă tehnică aparuta. Compania oferind
solutii viabile , particulare de la un client la altul , pentru rezolvarea
problemelor aparute in procesul tehnologic .

Punct de referin
Originea firmei Sodick este derivată din spiritul de a nu ezita să "creeze
(So)", "implementa (di)" și "depăși dificultățile (ck)" pentru clienți și
devenind motto-ul companiei Sodick .
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Garanție de precizie a poziționării de 10 ani
Prin adoptarea sistemului de antrenare liniară a motorului, o serie de aplicații considerate anterior imposibile
cu sistemele convenționale, sistemul de antrenare cu șurub cu bilă a fost posibil prin Sodick Wire EDM.
De-a lungul vieții mașinilor (peste 20 de ani)acuratețea utilajului nu se va diminua în timp, iar precizia inițială a
mașinii este menținută permanent.

Tehnologiile viitorului astazi
Bazat pe filozofia fondatoare Crearea, implementarea, depășirea dificultăților".
Pe baza filozofiei fondatoare "Crearea, implementarea, depășirea dificultăților", Sodick se
străduiește să devină o companie care contribuie la societate oferind produse de diferite
tipuri pentru crearea unui viitor care să fie eficient din punct de vedere energetic, sigur și
eco- prietenos, un viitor cu tehnologie de ultima ora si cu sperante mari.

nta pentru productie
Mesaj din partea conducerii
Misiunea noastră este de a crea și de a livra masini-unelte pe care clienții le găsesc
plăcute in utilizare. În angajamentul nostru neîntrerupt față de principiile noastre
corporative de "Creare, implementare și depășire a dificultăților", toate mașinile EDM
Sodick sunt dezvoltate și fabricate în propriile facilități și beneficiază de tehnologiile
unice ale Sodick, unitățile NC, motoarele liniare, componentele ceramice , unități de
descarcare și sisteme de control.
Sodick a înregistrat o creștere continuă pe piața europeană datorită nivelurilor extrem
de înalte de fiabilitate ale mașinilor cu performanțe avansate. Centrul tehnic Sodick
Europe se află în Coventry, Marea Britanie, de unde oferim suportul tehnic, piese de
schimb și consumabile pentru partenerii noștri europeni.

Peter Capp, Director, Sodick Europe Ltd.
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Actionarea motorului liniar
Utilaje de înaltă performanță
de taiere cu fir (EDM)
Prin dezvoltarea și fabricarea tuturor tehnologiilor elementare, inclusiv motoarele liniare,
alimentarea de descărcare, unitatea NC, controlerul de mișcare și ceramica, seria ALC oferă
performanțe copleșitoare bazate pe conceptul "Smart Pulse & Smart Linear".
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ALC400G

ALC800G

Trecerea la motoare liniare
Experiență și know-how perfecționate de peste
20 de ani
Sodick a lansat o gama noua de utilaje EDM Premium Wire-Cut, seria ALC.
Bazându-se pe cele mai noi inovații digitale în tehnologiile generatoarelor, noul ALC Premium a înregistrat
progrese considerabile în ceea ce privește viteza de tăiere, precizia și finisarea suprafeței. Această realizare a fost
posibilă prin 20 de ani de tehnologie liniară Sodick.
Generatorul de impulsuri inteligente reduce drastic numărul de tăieturi necesare pentru a atinge cerințele de
calitate și de finisare a suprafeței, comparativ cu mașinile convenționale. Această reducere de timp se traduce
direct în avantaje financiare.
Pentru a valorifica avantajele generatorului digital de impulsuri inteligente și a sistemului motor liniar al lui
Sodick, un model nou de proiectare mecanică a fost necesară. Acest nou design a dus la o mașină compactă și
complet închisă utilizand cea mai recenta interfata , cu ajutorul unui ecran tactil de 19 inci .

ALC600G
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Unitate de
alimentare cu
descărcare electrică
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The

Unitatea conține numeroase circuite pentru a
controla în mod optim energia electrică de
descărcare. Tăierea bruscă de mare viteză, de
calitate, esențială pentru finisare, este
controlată printr-un impuls de descărcare
optimă pentru a obține o acuratețe superioară
a suprafeței și formei. Unitatea de alimentare cu
descărcare electrică care conține aceste circuite

Pentru a realiza produse care îndeplinesc cele

se bazează pe designul de economisire a

mai stricte standarde mondiale, Sodick dezvoltă

energiei, realizand un consum de energie cu

totul in fabrica proprie .

aproximativ 60% mai mic fata de modelele

Filozofia dezvoltării susținută de Sodick este

anterioare.

"Dacă nu există nicăieri în lume, o vom crea". Nu
este o exagerare să spunem a " creea " este
rezultatul rezolvării zilnice a problemelor. Dar
când încercăm să rezolvăm problemele, suntem
blocați de bariere pe care nu le putem distruge
prin tehnologiile și produsele noastre actuale.
Pentru a rupe aceste bariere, nu avem de ales
decât să creăm mijloacele noi înșine. "NC EDM,
EDM cu motor liniar și alte tehnologii, care sunt
acum o parte familiară a procesului de" creație ",
au fost dezvoltate de Sodick astfel încât toți
clienții noștri își pot realiza ambițiile; dorința lor

Unitatea NC

de a produce produse bune pentru a aduce

Sodick dezvoltă și produce unități NC ușor

beneficii societatii. "Procesul revoluției

de operat de oricine, și totuși oferă

tehnologice a companiei Sodick, încorporat de

performanțe superioare de prelucrare.

inovațiile sale în domeniul EDM, este acum

Pentru a realiza o prelucrare ultra-precisă, o

exprimat cu cuvintele" Total Manufacturing

inteligență artificială încorporată este

Solution "și este un proces lung, fiecare pas în

combinată cu tehnologii avansate de

"Creație", care se extinde de la proiectare până

prelucrare cu descărcare electrică, care

la producția finală. Sodick va continua să asculte

controlează cu precizie sistemul de

vocile clienților săi și să contribuie la "realizarea

acționare prin K-SMC, sursa de alimentare

unui viitor promitator" și la avansarea "creației"

cu descărcare electrică și sistemul de rulare

în lume.

cu fir.

Cinci tehno
Realizarea unei oper

Parti componente
ceramice
Datorită coeficientul de dilatare extrem de
redus, ceramica este un material ideal
pentru utilizarea în mașinile de descărcare
electrică. În plus față de rigiditatea perfectă,
greutatea redusă, coeficientul de dilatare
redus, rezistenta la uzura, ceramica are și
proprietăți de izolare electrică, acest aspect
fiind foarte important pentru masinile cu
descărcare electrică. Prin utilizarea
componentelor ceramice, suprafața de
prelucrare de înaltă calitate poate fi
asigurată în zonele mici, fără a fi nevoie de
niște dispozitive speciale.

SMC
(Controller-ul de
miscare Sodik)
"Controller-ul mișcării Sodick (K-SMC)", care
controlează cu exactitate mișcările de
acționare liniare de mare viteză și precise
prin comenzile din unitatea NC, a fost
puternic cercetat și dezvoltat pentru a
aduce noi inovații tehnice in prelucrarea cu
descărcare electrică. Controlează cu precizie

Motorul liniar
Motorul liniar al lui Sodick oferă o acuratețe
in accelerație și poziționare ridicată, fără
socuri, printr-un mecanism de antrenare
directă fără întârziere. Răspunsul dinamic
excelent, precizia de prelucrare stabilă și
performanța sa nu se deteriorează pe
perioade lungi de funcționare fără a fi
nevoie de vre-o intretinere costisitoare.

viteza mare, accelerația și poziționarea
precisă.

ologii de bază pentru
ratii la cele mai inalte
standarde
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Unitatea
NC
Seria ALC este echipată cu noul "SPW
Power Supply Unit" cu un monitor
LCD Multi-touch pentru a aduce noi
inovații în operabilitate. În plus,
unitatea este echipată cu un procesor
dual-core de mare viteză. Cu
operabilitate optimizată cu sistemul
de monitorizare LCD, unitatea
creează un mediu inovator în care
utilizatorii pot efectua toate lucrările
necesare foate simplu , meniul fiind
foarte intuitiv.

Echipat cu noul controller
"SPW"
Dispozitiv de mișcare de mare viteză nou dezvoltat
comunicație serială de mare viteză K-SMCLINK de 1 Gbit / sec
Echipat cu procesor Dual Core de mare viteză
Consum redus de energie
Performanță îmbunătățită a controlului motorului liniar
Noua interfață de utilizator

Unitatea NC utilizează un LCD
multifuncțional de 19"

Ecran de configurare a coordonatelor

Ecran de întreținere

Conditii tehnologice de prelucrare

Ecrad de centrare a piesei
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Smart Pulse
Unitate de alimentare cu descărcare
electrică

Unitatea conține numeroase circuite pentru a controla în mod optim energia electrică
de descărcare. Tăierea bruscă de mare viteza este esențială pentru finisare și este
Rugozitatea suprafeței, precizia prelucrării și viteza de
prelucrare pot fi controlate liber
Smart Pulse (sursa de alimentare SPW) demonstrează
performanțe deosebit de ridicate în toate domeniile
de la prima prelucrare pana la finalizarea prelucrarii.
Curentul maxim de vârf în timpul prelucrării brute
până la impulsul de descărcare extrem de fin în
timpul prelucrării de superfinisare este controlat cu
usurinta.. Performanța a fost îmbunătățită în toate
domeniile de prelucrare, cum ar fi o îmbunătățire a
vitezei de prelucrare brute cu 50% cu firul "Hayabusa",
prelucrarea de înaltă precizie și prelucrarea rapidă a
pieselor cu o grosime mare prin controlul efectului de
cilindru, a doua tăietură de către TMP Control și
îmbunătățirea calității suprafeței prelucrării finale de
către circuitul Digital PIKA W.

controlată printr-un impuls de descărcare optimă pentru a obține o precizie
superioară a suprafeței și a formei. Unitatea de alimentare cu descărcare electrică
care conține aceste circuite se bazează pe un design de economisire a energiei care
funcționează pentru a reduce la minimum pierderile de energie.
Controlul TMP II:
Acest lucru îmbunătățește rugozitatea la cea de-a doua trecere de prelucrare prin
control continuu al impulsurilor.
Eliminarea erorii de liniaritate a firului
Acest lucru permite prelucrări de mare precizie și de mare viteză a plăcilor groase.
Circuit digital PIKA:
Acest lucru îmbunătățește calitatea finisării suprafeței
și permite o prelucrare optimă a suprafeței.

Superfinisarea
Seria ALC oferă "Digital PIKA W Plus" ca standard. Curentul generat de tranzistor este
optimizat pentru a economisi energia de prelucrare, de asemenea pentru a preveni
coroziunea prin circuit fără electroliză. Folosind Smart Pulse (viteză mare și fără
electroliză), este realizata cea mai bună suprafață.

Viteza de prelucrare
Seria ALC furnizează ca standard un circuit "Smart Pulse-TM" cu viteză mare și fără electroliză.
"Smart Pulse" previne oxidarea, slăbirea și corodarea care apare atunci când se utilizează apă deionizată.
Curentul ionic este controlat în timp ce asigură un impuls scurt bi-polar de înaltă frecvență în spațiul
electric, rezultând o prelucrare ultra-rapidă și fără electroliză.

TMP Control

6μm

Pe lângă performanța de prelucrare de mare
viteză a primei tăieturi, controlul TMP al Smart
Pulse (sursa de alimentare SPW) demonstrează
abilitatea sa de a îmbunătăți rugozitatea
suprafeței celei de-a doua tăieturi cu 50% din
valoarea Ra.
Calitatea suprafeței și precizia formei, inclusiv
colțurile , sunt asigurate de TMP Control ,
realizand suprafete exceptionale , inca din a
Funcția servo tensiune : Firul se deplasează la o
tensiune stabilă Circuitul digital PIKA W Plus:
Cea mai bună rugozitate a suprafeței
Grosime
Diametrul firului

2-a taiere .

15 mm
Ø 0,2 mm (fir Hayabusa)

Carbura metalica Ra 0,04 μm (Rz 0,34 μm)

Control superior al colțurilor
Prelucrarea este îmbunătățită pentru a preveni uzura colțului atât în colțul din interior cât și în exterior.
Controlul predictiv procesează forma si unghiul colturilor înainte de prelucrare. Controlarea colturilor
poate fi controlată simultan prin modificarea automată a parametrilor complicați de prelucrare.

Oțel Ra 0,09 pm (Rz 0,91 pm)

Viteză mare de prelucrare
Forma dinamică DSF
Unitatea motorului liniar asigură o sensibilitate superioară și adaptează efectul
asupra modificării grosimii. Utilajul detecteaza automat grosimea si proceseaza
parametrii optimi de prelucrare.

Unitatea de control
Prelucrare de mare precizie
(Variația formei de sus și de jos)
precizia formei de tăiere prin Taper Flex Neo * de 3 μm / o țintă laterală (* Opțiune)
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Din 1998, când a fost introdus pentru prima dată
sistemul liniar de acționare a motorului, peste
50.000 de mașini au fost livrate la nivel global cu
peste 20 de ani de experiență pentru fiabilitatea
și performanța pe termen lung.

Sistemul
motoarelor liniare
Vine cu scala standard
Heidenhain la nivel mondial

Tehnologia liniară Sodick
— înaltă precizie și sensibilitate

Folosește o scală liniară a metodei de proiecție care

Motorul liniar sa dovedit a fi extrem de fiabil și durabil in cei 20 ani de ani

utilizează lumina proiectată ca semnal.
asigura o precizie forte ridicata.

Encoder-ul

de productie si dezvoltare . Nu necesită costuri de întreținere.

Imediat ce alimentarea

este pornită, datele de poziție sunt obținute de la
Encoder.

Poziția de căutare a poziției inițiale nu este

necesară.

Reducerea timpului de returnare a originii

10 ani după expediere

Pentru axele X, Y, U & V (4 axe).

Durabilitate ridicată si performanța

Controlul mișcării Sodick – în timp real
Spre deosebire de sistemul tradițional de control al poziției, în cazul în care controlerul NC
monitorizează decalajul de descărcare și trimite feed-back prin intermediul mecanismului de
acționare a motorului, controlerul de mișcare Sodick oferă control în timp real cu un control
optim al spatiului de scanteiere, Acest lucru oferă o poziționare de înaltă precizie cu o
sensibilitate ridicată.

K-SMC (controlul mișcării Sodick)
oferă un control fin spatiului de scanteiere

Performanța deplasarii cu un sistem cu șurub cu bilă se va deteriora în timp, datorită pierderii
de mișcare din cauza răsucirii mecanice. Structura sa simplă fără contact nu suferă uzură
mecanică sau deteriorare. Acuratețea inițială a unității Direct Linear Drive este menținută pe
o perioadă lungă de producție, fără necesitatea unei întrețineri scumpe.

Masini de acționare cu
motor liniar De peste 20 de
ani, Mai mult de 50.000 de
unități în întreaga lume

Transmisie liniară cu 4 axe
Sistemul de acționare liniar este proiectat inteligent pentru a funcționa
fără probleme timp de mulți ani și utilizat împreună cu o scală liniară
absolută produsa de către Heidenhain , ofera toate caracteristicile unui
utilaj pe care te poti baza .
Cu performanțe excelente de detectare a poziției și stabilitate, scala
liniară absolută are o abatere de maxim 0,01 μm.
The Japan Quality
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Construcția
încorporate, incluzând o nouă funcție de servo

Filtru triplu (rezervor dielectric)
și spatiu de lucru în formă de O

tensiune, control automat al nivelului lichidului și

Acordând o atenție deosebită accesibilității mașinilor pentru pregătirea

noul FJ-AWT (Automatic Wire Threader). Acordând

muncii sunt utilizate 3 filtre , acestea fiind dispuse lateral , capacul fiind

o atenție deosebită accesibilității mașinii pentru

foarte usor de deschis pentru schimbarea lor.

Utilajul are o varietate de funcții standard

pregătirea muncii , suportului de lucru în formă
dreptunghiulara, suportului de bază din ceramică,
rezervorului de prelucrare cu 3 fețe cu ușă
automată de ridicare, filtru triplu și multe alte
caracteristici, toate lucrând pentru a asigura
îmbunătățiri în productivitate. În plus, prin
adoptarea unei structuri unice de acoperire a
mașinii, confortul și siguranța în mediul de lucru
nu sunt compromise.

Ceramica dezvoltata de Sodick
cu izolație excelentă
Masa de lucru ceramica asigură o rigiditate ridicată și precizie îndelungată.
Sodick și-a dezvoltat propriile mese din ceramică pentru standuri de lucru
și ghidaje pe toate mașinile. Deci, este asigurată o durată de viață
îndelungată de izolație ridicată și precizie ridicată. De asemenea,
distorsiunea termică scăzută a ceramicii ajută la o mai mare acuratețe a
prelucrării.

a mașinilor
Funcția de curățare a
plăcii de glisare (spălare)
Pentru a menține o durată lungă de viață a etanșării rezervorului
de lucru, masina este echipata cu sistemul de autocurățare.

Rezervorului vertical cu
3 fețe si ușă automata
Seria ALC folosește ușa rezervorului de prelucrare verticală, cu 3
laturi, ca standard pentru accesibilitatea operatorilor.
Acest lucru asigură, de asemenea, posibilitatea de a face posibila
automatizarea procesului cu ajutorul unui robot.

The Japan Quality

ALC series

14 15

FJ-AWT
FJ-AWT (Fixed Jet AWT) are o viteză excelentă de
conectare a firului, imbunatatind rata de
conectare, dar si totodata rigiditatea firului.

Ghidajele din diamant
Ghidajele rotunde din diamant cu realizează
o prelucrare de înaltă precizie. * Utilizați
consumabile originale.

Taiere a suprafetelor curbate

Funcția de alimetare automata

FJ-AWT nu necesită suportul cu jet de apă pentru taierea

S-a reușit în prelucrarea pieselor cu mai multe cavități, în cazul

firului.

în care există mai multe goluri firul este tras automat , imediat

Modul de taiere fără jeturi de lichid duce la imbunatatirea

trecandu-se la urmtoarea cavitate .Acest lucru facand posibila

calitatii suprefetelor , fie ele curbate , chiar daca acestea sunt

prelucrarea unor piese cu dificultate foarte ridicata.

scufundate in lichid sau nu.

Spatiu foarte mic
intre fir si piesa

Fir cu diametrul de 0.05 mm AWT

Excelente abilitati de prelucrare datorita spatiului foarte mic

0.05mm. Circuitul HTP este de asemenea inclus pentru a aplica

dintre piesa si fir.

o tensiune mai mare.

Alimentarea automata pentru fire cu diametrul de ø0.07 and

Prelucrare de
inalta performanta, dar
totodata si foarte economica.

Prelucrare cu
fir Hayabusa
Realizează o valoare de 2 μm pe o parte a unei
plăci cu grosimea de 200 mm în patru tăieturi
"Firul Hayabusa" este diferit fata de firul obijnuit , cel acoperit cu
un strat de zinc , Deoarece nu există nicio formare a stratului de
zinc, nu apare nici o pulbere cauzată de îndepărtarea zincului
sau o descărcare electrică excesivă.acest lucru , ducand la o
precizie a formei foarte ridicata , neafectand valorile
parametrilor de prelucrare .

Diferența dintre firul Hayabusa și firul acoperit cu zinc
Firul Hayabusa

Fir acoperit cu zinc

[secțiune transversală]

Zincul
pătrunde în
alamă

Materialul piesei

[Secțiune transversală]

Grosime

Zinc

Precizia prelucrării

Alamă

Grosimea suprafeței
Diametrul firului
Numărul de tăieri

(Fotografiat cu lentilă x500)

Oțel
200 mm
±2 µm
Ra 0.35 µm (Rz 2.8 µm)
Ø 0.25 mm (fir Hayabusa)
4

(Fotografiat cu lentilă x500)

Firul Hayabusa + condiții ECO

Condiții standard

"Firul Hayabusa", permite prelucrarea cu o viteza foartre mare,

Grosimea
suprafeței

reduce cu cel putin 10% cantitatea de fir utilizata, si obtine o

Precizia
prelucrării

condiții
ECO

rugozitate de cel putin Ra 0.38 µm prin utilizarea conditiilor din
baza de date Sodick (STD Conditions).

Condiții ECO

Materialul piesei

SKD11

Grosime

40 mm

Grosimea suprafeței

Grosime

Timp de
prelucrare

Cantitatea de fir utilizată
(Condiții STD)

40 mm

2 h 19 min

1206 m (1435 m)

Diametrul firului
Numărul de tăieri

Materialul piesei

SKD11

Grosime

80 mm

Grosimea suprafeței
Diametrul firului
Numărul de tăieri

Condiții ECO
Grosime

Timp de
prelucrare

Cantitatea de fir utilizată
(Condiții STD)

80 mm

4 h 27 min

2793 m (3025 m)

Ra 0.38 µm (Rz 2.8 µm)
Ø 0.2 mm (Fir Hayabusa)
4

Ra 0.37 µm (Rz 2.8 µm)
Ø 0.2 mm (Fir Hayabusa)
4

Optiuni de căutare a
condițiilor de prelucrare

Optiuni de căutare a condițiilor
de prelucrare (Ecran de selecție
a preciziei de prelucrare)

Condițiile de prelucrare pot fi stabilite
prin operare simplă, doar prin
selectarea și introducerea diametrului
firului, a materialului piesei de
prelucrat, a grosimii etc.

Echilibrul dintre rugozitatea suprafeței
țintă și precizia de prelucrare poate fi
verificat rapid si selectat.
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Automatizare
Alimentator de fir
de 20 kg
Suportul de fir încorporat este
disponibil ca standard pentru bobina
de sârmă de până la 20 kg, ceea ce
permite o funcționare continuă.

WS-4P/5P
Ca optiune suplimentara se mai pot instla axele A si B
ale mesei utilajului pentru indexare sau conturare
simultană.

L-Cut
(taietor de sârmă)
Firul ejectat este tăiat în bucăți mici
pentru a fi eliminată ușor. (Opțional)

Taperflex Neo 45
Taper flex Neo 45 este disponibil ca opțiune pentru o
prelucrare unghiulara de precizie mare , de până la 45 °.
Taper Flex Neo 45 este ușor de folosit și nu necesită
instruire specială. Opțiunea este formată din trei părți:
ghidaje de unghi mare, o cala de calibrare și un software.

Capacitate de lucru pe 8 axe
Sodick "SPW-E" Controlul alimentării este
capabil de a controla simultan până la 8
axe. Controlul cu mai multe axe este
disponibil ca opțiune din fabrică.

ANCS (Sistem anti-coroziune)
ANCS previne ruginirea, coroziunea și decolorarea pieselor de prelucrat
electric și chimic în timp ce sunt prelucrate sau lăsate în dielectric. Acest
sistem avansat fără rugină este eficient pentru oțel, carbură și aliaje.
(Opțiune din fabrică)

Coloana înaltă
(Cursa extinsă axa Z)
Lungimea de 800 mm a axei Z
este disponibilă pentru ALC800G,
astfel opțiunea din fabrică
(ALC800GH). Este capabil să taie
dimensiunea piesei de lucru de
până la 1300 x 1040 x 800 mm
piesa fiind scufundată in lichid.

Dimensiunea pieselor

800m

m
1,04

0mm

1,30

0mm
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Esantioane

Japan
Quality

The

Smart Pulse

Smart Linear

&

Îmbunătățește performanța de prelucrare în toate
aplicațiile de taiere cu fir.

Rugozitatea suprafeței pentru a doua tăietură este Ra 1,6 μm sau mai mică
Materialul piesei
Grosime
Grosimea suprafeței
Diametrul firului
Durata de prelucrare
Numărul de
bucăți

Oțel
100 mm
Ra 1.6 µm (Rz 11 µm)
Ø 0.2 mm (Fir Hayabusa)
90 min
Timpul de
tăiere (min)

Calitatea suprafetei: µm

1st

Rz16

Ra2.5

54

2nd

Rz12

Ra1.6

90

Precizia de prelucrare cu 2 taieri
Materialul piesei

SKD11

Grosime

40 mm

Precizia prelucrării

±3 µm

Grosimea suprafeței
Diametrul firului
Durata de prelucrare

C(24.997mm)

Ra 1.37 µm
Ø 0.2 mm (Fir Hayabusa)

top

2 h 25 min

Numărul de
bucăți

Timpul de
tăiere (min)

1st

83

2nd

145

middle

bottom

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură Redus
(ore)

ALC mașină

1

41

%

a 2-a
1

Mașină convențională
0

a 2-a
1

Îmbunătățirea preciziei formei și a calității suprafeței
cu un număr redus de tăieturi
ALC mașină

a 3-a

2

3

4

5

20

25

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură (ore)
1

a 2-a

1

Mașină convențională

a 2-a

a 3-a

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură (ore)
0

ALC mașină

5

1

10

a 2-a
1

Mașină convențională
0

15

a 2-a
1

2

a 3-a
3

4

5

20

25

Precizie de prelucrare îmbunătățită
Materialul piesei
Grosime
Precizia prelucrării
Grosimea suprafeței
Diametrul firului
Durata de prelucrare

SKD11
100 mm
±3 µm
Ra 1.42 µm (Rz 9.58 µm)
Ø 0.25 mm (Fir Hayabusa)
13 h 17 min (1 set, 2 forme)

Reduced

39

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură (ore)

ALC mașină

1
1

Mașină convențională
0

Atentie: - Toate rezultatele de tăiere conținute aici au fost realizate în condițiile desemnate de Sodick și în condițiile de măsurare Sodick.

%

a 2-a
a 2-a
5

a 3-a
10

15

ALC400G ALC600G ALC800G
Performanța de prelucrare a masinilor de ectroeroziunecu fir sa îmbunătățit semnificativ în toate domeniile datorită efectului sinergetic al combinării
tehnologiei de antrenare cu motor liniar și celei mai recente tehnologii de control al descărcărilor cu sursa de alimentare "Smart Pulse". Sodick a
obținut o creștere de 50% a vitezei de prelucrare cu o eroare de maximum 2μm / față, o rugozitate a suprafeței de prelucrare de 2,8μm și o rugozitate
a suprafeței de prelucrare a suprafeței de 0,04μm.

Acuratețe uniformă a formei în partea superioară, mijlocie și de jos a
unei plăci groase Prelucrare de finisare cu 4 taieri
Performanța excelentă de
prelucrare a Smart Pulse (sursa de
alimentare SPW) a dus la
prelucrarea componentelor
montate cu precizie de o grosime
de 100 mm. Acuratețea formei cu
înălțime ridicată poate fi
determinată cu 4 tăieturi.

Materialul piesei
Grosime
Precizia prelucrării

32

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură (ore)

100 mm
±3 µm

Grosimea suprafeței

Ra 0.20 µm (Rz 2.10 µm)

Diametrul firului

Ø 0.2 mm (Fir Hayabusa)

Durata de prelucrare

Redus

SKD11

ALC mașină

1

3rd

4th

1

Mașină convențională

2 h 57 min

%

a 2-a

0

1

Placă de carbură groasă cementată
Prelucrarea componentelor cu precizie ridicata
ALC mașină

4th

2nd
2

5th

3rd

3

4

5

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură (ore)
1

a 2-a

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură3rd
(ore) 4th

Fara efectul de covexitate: abatere
de maxim 2 μm pe o parte in cazul
prelucrarii unor suprafete foarte
groase
Funcția servo de tensionare a
firelor: Firul se deplasează la o
tensiune stabilă inntotdeauna
Circuit digital PIKA W: Finisare
uniformă a suprafeței, chiar și in
cazul prelucrarii unor suprafete
foarte groase .
Tehnologie anti-coroziune
(opțional): suprimă evluția
cobaltului și asigură forma
colturilor.

Materialul piesei

Mașină convențională

ALC mașină

1
0

Mașină convențională
0

Carbura metalica

1
Grosime
180 mm
a 2-a

1
Precizia prelucrării

4th

2nd

2 a 3-a
±3.0
µm a 4-a

3

a 44-a a 5-a

Grosimea suprafeței
1

Ra 0.27 µm
(Rz 2.35a 3-a
µm)
a 2-a

Diametrul firului1

Ø 0.2 mm (Fir Hayabusa)
2

Timp de prelucrare

5th

3rd
5

3

1 h 20 min (1 bucată)

Redus

38

Timpul de prelucrare pentru fiecare tăietură (ore)

ALC mașină

1

%

a 2-a
a 3-a a 4-a
1

Mașină convențională
0

a 4-a a 5-a

a 2-a
1

a 3-a
2

3

Prelucrare in 2 etape unde grosimea se schimbă între
0,3 și 1,0 mm
Seria ALC este echipată cu o funcție Servo Tension Wire de către unitatea unică de
comandă a mișcării S-Kick K-SMC (Sodick Motion Controller). În consecință,
această funcție răspunde la modificările în grosime și efectuează prelucrări de
înaltă precizie cu controlul ideal al tensiunii. Chiar și cu fir subțire, deflecția firului
este suprimată pentru a realiza o prelucrare stabilă și de înaltă precizie cu o
eficiență ridicată.

Suprafata 0.6mm

Superfinisare Circuit digital PIKA
W 4 taieri Ra 0,24 μm (Rz 2 μm)
Smart Pulse (sursa de alimentare
SPW) realizeaza o finisare de
suprafata cu o rugozitate uniforma
a suprafetei, chiar si in prelucrarea
extrem de dificila, utilizand
Circuitul Digital PIKA W pentru
finisajele finale, imbunatatind
semnificativ aspectul final al
suprafetei (suprafata rezultata fiind
una de exceptie)
Materialul piesei
Grosime
Precizia prelucrării
Grosimea suprafeței
Diametrul firului
Timp de prelucrare

Sustinere de 0,3 mm cu 2 straturi

Otel
0.3 to 0.1 mm (×2 layers)
±2.0 µm
Ra 0.24 µm (Rz 2.05 µm)
Ø 0.1 mm (Hayabusa wire)
3 h 48 min
The Japan Quality
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Specificații

(unit : mm)

2337 (Usa deschisa)
3125

1645(Dimensiuni)

2230

2148

300

1500

5-255

100

995

2130(Dimensiuni)

ALC400G

700

2560 (Dimensiuni)

2115

Vedere de sus

Vedere din față

3510

2791 (Usa deschisa)
2010(Dimensiuni)

100

2345

995

1500

5-355

2125

2245(Dimensiuni)
350

ALC600G

790

2950 (Dimensiuni)

2495

Vedere de sus

Vedere din față
3640
2640(Dimensiuni)

3495(Dimensiuni)
Power Cable
AC200/220V (50/60Hz)
(H=1610)

ALC800G

Air Source
φ8 (H=1150)
3060

678

640

100

347.5

3500

5050

1500

1157.5

2780

2680(Dimensiuni)

750

1505

1105

3054

665

3395

860

860

800

1720

700

3395
4675

Vedere din față

Atentie: - Produsele descrise în prezenta brosura pot fi modificate pentru a îmbunătăți capacitatea, designul sau funcțiile.

Vedere de sus

580

Utilaj

ALC400G

ALC600G

ALC800G

ALC800GH

Cursa axa X

400 mm

600 mm

800 mm

800 mm

Cursa axa Y

300 mm

400 mm

600 mm

600 mm

Cursa axa Z

250 mm

350 mm (500 mm optional)

500 mm

730 (80 ~ 810) mm

150 x 150 mm

150 x 150 mm

200 x 200 mm

200 x 200 mm

±25°

±25°

±25°

±30°

850 x 610 mm

1050 x 710 mm

1410 x 1110 mm

1500 x 1040 mm

500 kg

1000 kg

3000 kg

3000 kg

Diametrul firului

0.1 ~ 0.3 mm

0.1 ~ 0.3 mm

0.1 ~ 0.3 mm

0,2 ~ 0,3 mm

Tensiunea firului

3 ~ 23N

3 ~ 23N

3 ~ 23N

3 ~ 23N

420 mm/sec

420 mm/sec

420 mm/sec

420 mm/s

995 mm

995 mm

995 mm

1150 mm

2115 x 2500 x 2230 mm

2495 x 2895 x 2345 mm

3395 × 3640 × 2780 mm

4170 x 3500 x 3390 mm

3350 x 3865 mm

3780 x 4245 mm

4675 × 5050 mm

5400 x 4915 mm

3400 kg

4600 kg

6000 kg

6600 kg

Deplasarea axei U x V
Unghiul conic (grosime
de lucru 130 mm)
Dimensiunile rezervorului
de lucru (W x D)
Max. greutatea piesei de lucru

Viteza firului
Distanța de la podea la
masa de masă
Dimensiunile sculei de
lucru (L x Î x H)
Dimensiunile instalării
mașinii
Masa utilajului
Puterea totală de

intrare3-faze 50 / 60Hz 13KVA intrare3-faze 50 / 60Hz 13KVA intrare3-faze 50 / 60Hz 13KVA intrare3-faze 50 / 60Hz 13KVA

Rezervor dielectric

ALC400G

ALC600G

ALC800G

ALC800GH

Dimensiuni externe (W x D)

700 x 2155 mm

790 x 2505 mm

1505 x 3060 mm

2280 x 3150 mm

Greutate fara lichid

400 kg

600 kg

800 kg

1100 kg

Capacitatea

600 litrii

800 litrii

1500 litrii

2500 litrii

Filtre de hârtie înlocuibile
(presiune internă)
schimbătoare de ioni
(18 litri)

Filtre de hârtie înlocuibile
(presiune internă)
schimbătoare de ioni
(18 litri)

Filtre de hârtie înlocuibile
(presiune internă)
schimbătoare de ioni
(18 litri)

Filtre de hârtie înlocuibile
(presiune internă)
schimbătoare de ioni
(18 litri)

Sistem de filtrare a fluidelor
dielectrice
Rășină

Răcitoarele lichidului dielectrice de pe mașinile Sodick conțin fie gaz fluorurat cu efect de seră R410A, fie R407C.
*Datorită cercetărilor în curs, specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă

3590
2910 (Machine carrying size)

3325 (Machine carrying size)

1260

93

514

80~800 (Stand Base to Upper Guide)

1930

Cooling Unit

Controller

142
2145

3536

2153

4600

1157.5

1900 (Supply carrying size)

678

Supply Tank

640

347.5

1390

Deionizer

Controller

3365

900

1150

2970 (Machine carrying size)

2180

180

255

3050 (Supply Tank's size)
3145 (Supply Tank carrying size)

142

2180 (Supply Tank's size)
4170

860
Commercial Tolerance
(Machining Process)
Division of
dimension
0.5 to
over
over
over

3 to
6 to

3 incl
6 incl
30 incl

30 to 120
over 120 to 315
over 315 to 1000
over 1000 to 2000

S:\3D-data\EDW\AL800G\High_Column\

Vedere din față

incl
incl

Medium

*
PARTS CODE

Grade

MATERIAL

REMARKS

0.1
0.2
0.3
0.5

incl

0.8

incl

1.2

HEAT
TREATMENT
SURFACE
TREATMENT

*
*

550

ALC800GH

140

Drain 1B
(H=50)
Air Source
8(H=890)

Power Cable
AC200/220V(50/60Hz)
(H=1610)

*

H R C **

*
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1720
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*
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